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19" standard

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájecí panely

Speciální verze napájecích panelů pro montáž do 19" rámu chrání 
proti přepětí. Panely jsou osazeny filtrem pro ochranu všech komponentů 
instalovaných v rozvaděči. Jednotka je dodávána s montážními  
deskami nebo montážní vanou, která umožňuje nainstalovat zařízení 
jako modul do 19" roviny. Panely jsou nabízeny ve variantách 
s 5 nebo 8 zásuvkami. Délka napájecího kabelu u obou panelů  
je 3 m. Držáky, popřípadě vana pro uchycení rozvodného panelu,  
do 19" vertikálních lišt jsou součástí dodávky.

Pět nebo osm síťových zásuvek natočených o 45° se zvýšenou 
účinností a uzemňovacím kolíkem. Rychlé pojistky, které jistí jak 
fázový, tak i nulový přívod před přetížením a lokálními zkraty. 
Zabudovaný filtr tlumí harmonické kmity radioelektrických poruch. 
Varistor s časem odezvy kratším než 25 ns umožňuje absorpci 
přepěťových pulsů do 140 J. Podsvětlený vypínač umožňuje 
odpojení napětí ode všech odběrových míst přístroje ACAR 
a současně opticky signalizuje přítomnost napětí v zásuvkách.

ACAR-F5-FA

ACAR-S8-FA ACAR-A-504V

Katalogové číslo Model Popis

80593002 ACAR-A-504 Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou bez vany

80593005 ACAR-A-504-V Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou, vč. vany do 19" lišt, 2U

80593012 ACAR-S8-FA Napájecí panel ACAR S8-FA, 3 m, 8 pozic, s přepěťovou ochranou, vč. držáků do 19" lišt, 1U 

80593013 ACAR-F5-FA Napájecí panel ACAR F5-FA, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou, vč. držáků do 19" lišt, 1U 

80197101 VANA-ACAR504 Vana pod ACAR 19" 2U BK
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ACAR A-504 ACAR F5 FA ACAR S8 FA
Jmenovité napětí 230 V 230 V 230 V
Frekvence 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Jmenovitý proud In ∑IN = 10 A MAX ∑IN = 10 A MAX ∑IN = 10 A MAX
Doba zpoždění < 25 ns < 25 ns < 25 ns
Jmenovité rázové napětí 250 V 50 Hz 250 V 50 Hz 250 V 50 Hz
Ochranná úroveň Up  
přepěťového systému ≤ 1,3 kV (L/N) ≤ 1,3 kV (L/N) ≤ 1,3 kV (L/N)

Jmenovitý svodový proud IN 2,5 kA (L/N) – 8/20 µs 2 kA (L/N) – 8/20 µs 2 kA (L/N) – 8/20 µs
Maximální impulsní svodový  
proud Imax 6,5 kA (L/N) – 8/20 µs 6,5 kA (L/N) – 8/20 µs 6,5 kA (L/N) – 8/20 µs

Útlum elektromagnetického rušení ≤ 55 dB ≤ 35 dB ≤ 35 dB
Systém přepěťové ochrany systém 2P+Z systém 2P+Z systém 2P+Z
Počet síťových zásuvek 5 bipolárních zásuvek  

10 A/250 V
5 bipolárních zásuvek  
10 A/250 V

8 bipolárních zásuvek  
10 A/250 V

Vypínač dvoustavový podsvětlený vypínač dvoustavový podsvětlený vypínač dvoustavový podsvětlený vypínač
Materiál zásuvkového pole samozhášivý plast samozhášivý plast samozhášivý plast
Rozměry 385 x 59 x 55/43 mm 330 x 54 x 55 mm 445 x 54 x 55 mm
Hmotnost 0,46 kg 0,65 kg 0,73 kg

Vana pro ACAR-A-504ACAR-A-504-V

držák pro uchycení do 19"

vysoce kvalitní napájecí kabel H0VV-F

5 síťových zásuvek s uzemněním s uzávěry  
pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem

filtr proti rušení

signalizace funkce přepěťové ochrany

bipolární podsvícený siťový vypínač

přepěťová ochrana
zpožděná automatická pojistka


